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تقریر طالب المرشد االكادیمي
االستاذ الدكتور احمد محمود یوسف محمد

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

1
عبد الخالق محمد

عبد الخالق علي
80011412320/11/20162.22000

2
محمد نایل محمد

الشوري
7002115720/11/20161.5100

3
محمد اسامھ عبد

الخالق عوضین
7002686720/11/20161.66100

4

احمد حسن محمد

عبد الخالق

المنشاوى

8001566820/11/20161.74100

5
احمد عالء على

احمد ستیت
8001670920/11/20162.76100

6
احمد محمد محمد

ابراھیم
80009976120/11/20162.19100

7

احمد محمد على

شعبان العشرى

القطرى

80010070620/11/20163.74100

8
محمد عامر ابراھیم

ابو النجا
7002061820/11/20161.68200

9
محمد ھشام محمد

احمد االلفي
7002114520/11/20162.33200

10
محمد مصطفي

محمود الناھي
7002124720/11/20162.72200

11
مصطفي محمد

مصطفي الشیشیني
7002126920/11/20162.05200

12
محمود اشرف عبد

الرؤوف رزق
7002131320/11/20162.15200

13
كریم محمد صبحي

شرف الدین
7002141120/11/20162.23200

14

مصطفي محمود

احمد طلعت محمود

منسي

7002145220/11/20162.23200

15

محمد خالد عبد

المنعم محمد

الطوخي

7002145520/11/20162.98200

16
محمود محمد عبد

الحمید العسال
7002165920/11/20161.88200

17

عالء الدین

مصطفي عبد

العزیز عبد العزیز

اسماعیل

7002180520/11/20162.28200
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عبد العزیز سمیر18
عبد العزیز الحنبلى

7002184120/11/20161.7200
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تقریر طالب المرشد االكادیمي
االستاذ الدكتور احمد محمود یوسف محمد

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

19
عمر مجدي صالح

العزب
7002190120/11/20163.52200

20
محمد عبد المطلب

سعد ابو المعاطي
7002192820/11/20162200

21
عماد احمد امین عبد

الغفار غانم
7002204920/11/20162.11200

22
عبد الرحمن محمد
محمد عبده حسن

عطیة

7002205420/11/20162.22200

23
كریم اشرف

ابراھیم الدسوقي
7002206920/11/20161.77200

24
محمود محمد محمود

علي عماشة
7002229420/11/20161.94200

25
عمر علي فتحي

محمد بھریز
7002230120/11/20161.58200

26
محمد محمود عبد

الحمید محمود
7002230520/11/20161.77200

27
عمر محمد رزق

رزق سعده
7002231920/11/20162.06200

28
محمد حازم السید

الباز الخمیسي
7002614720/11/20162.16200

29
على ماھر محمد

الششتاوى
7002614920/11/20162.65200

30
مرح عاطف عبد

الفتاح محمود النجار
7002623820/11/20162.79200

31
محمود محمد فاروق

خضیر
7002648020/11/20162.25200

32

عبد الرحمن محمد

عزمى محمد محمد

متولى

8001248920/11/20162.36200

33
احمد ناصر امین

حسن حمزه
8001458220/11/20162.08200

34
محمد مجدى محمد

السمانى
7001835920/11/20163.05300

35
محمود احمد عمر

شفیق
7002114720/11/20163.38300

36
عمرو احمد رفعت

المھدي
7002115420/11/20163.11300
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تقریر طالب المرشد االكادیمي
االستاذ الدكتور احمد محمود یوسف محمد
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37
محمد احمد محمد

عبد الحمید المرسي
7002119220/11/20162.41300

38
كریم مؤنس محمد

عباس
7002131120/11/20162.46300

39
محمد ایمن محمد

الحصي
7002131920/11/20162.31300

40
عمر ولید عبده

السید قطب
7002132820/11/20162.23300

41
عمر یوسف محمد

عرفھ یوسف
7002133720/11/20162.58300

42

محمد عبد الوھاب

عبد الغني احمد
الدمنھوري

7002137620/11/20162.92300

43
محمد نبیل عبد

المنعم ابو عبده
7002137820/11/20162.17300

44
محمد احمد عبد
الحمید الجزار

7002144120/11/20162.64300

45

كریم عاطف امین

عبد الھادي
العشماوى

7002144320/11/20162.44300

46
محمود سمیر

محمود شبانھ
7002158820/11/20162.19300

47
كریم عبد المنعم عبد

هللا عبد الكریم

ابراھیم

7002161320/11/20162.76300

48
عثمان ناصر محمد
لطفي عثمان االمین

7002165820/11/20162.2300

49

محمد اسماعیل

محمد اسماعیل

حسن

7002168020/11/20162.96300

50
محمد ھشام محمد

كامل محمود
7002172520/11/20163.33300

51
محمد عادل عبد
العزیز مصطفي

القاضي

7002206820/11/20162.62300

52
لینا السید عبد

7002209620/11/20162.88300الرازق محمود احمد

53
مریم طلعت ابراھیم

عبدهللا ابو النعاس
7002219720/11/20163.42300
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محمد سامى صبحي54
الزقرد

7002219820/11/20162.4300
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تقریر طالب المرشد االكادیمي
االستاذ الدكتور احمد محمود یوسف محمد

نظام ابن الھیثم الدراة شئون الطالب 22/01/2017

المستوىالمعدل التراكميتاریخ بدایة االرشادكود الطالباسم الطالبم

55
محمد ھشام محمود

الشافعي
7002219920/11/20163.06300

56
محمود محمد احمد

خلف
7002222320/11/20162.51300

57
عمر اشرف ابو

العز طھ
7002229520/11/20162.55300

58
محمد جاب هللا الباز

ابراھیم
7002232020/11/20161.98300

59
محمد محمود احمد

صالح البوھى
7002606520/11/20163.4300

60

عبد العزیز مجدى

عبد العزیز عبدهللا

الرشیدي

7002606820/11/20163.42300

61
مروة عصام الباز

رمضان عبده
7002614520/11/20162.78300

62
محمد ناصر مختار

ھالل
7002615020/11/20162.38300

63
محمد السید مناع

عقل علي
7002686820/11/20162.36300

64
محمود محمد محمد

ابو ریھ سعد
8000470920/11/20162.41300
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